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Den 9. december 2015 

Driftsplanen for Naturstyrelsen Fyn har i perioden fra 2. oktober til den 2. 
december 2015 været i offentlig høring. Der er indkommet 23 høringssvar.  
 
Der er for hvert enkelt høringssvar neden for refereret tilkendegivelser, 
anbefalinger og konkrete forslag. Det tages forbehold for at ikke alle synspunkter 
er gengivet, og der henvises i øvrigt til de enkelte høringssvar. For hvert 
høringssvar er med kursiv angivet Naturstyrelsens kommentarer under 
overskriften Plankonsekvens. 
 
Det skal generelt nævnes, at driftsplanen kun omfatter drift af de arealer, som 
Naturstyrelsen Fyn forvalter. Forslag til f.eks. opkøb af arealer og ændringer af 
reservatbekendtgørelser falder således uden for driftsplanens formål. 
 
Der er modtaget en række konkrete og detaljerede anbefalinger og forslag 
vedrørende driften af de enkelte arealer. Dette har i mange tilfælde ikke ført til 
ændringer af planen, da denne er overordnet og da Naturstyrelsen ikke finder det 
hensigtsmæssigt via driftsplanen at binde sig til en meget specifik og detaljeret 
driftsform over en periode på 15 år. Men Naturstyrelsen har noteret sig 
anbefalingerne og forslagene og vil inddrage dem i de løbende beslutninger og 
justeringer af arealdriften.   
 
Naturstyrelsen kvitterer for de mange positive tilkendegivelser og rosende ord der 
har været at finde i flere af høringssvarene. Vi har ikke redegjort for disse positive 
bemærkninger, da vi har valgt at holde fokus på forbedringspotentialet i 
driftsplanen.   
 
Efter udsendelse af dette høringsnotat vil der blive arbejdet med tilretning i 
forhold til det besluttede. Det forventes at det endelige produkt bliver tilgængeligt 
på hjemmesiden Primo 2016. 
 
Nummereringen af høringssvarene fremgår af nedenstående liste:   
 

1. Assens Kommune  
2. Dansk Kano og Kajakforbund 
3. Svendborg kommune 
4. Henrik Mørup-Petersen  
5. Friluftsrådet Fyn Nord 
6. Kulturstyrelsen 
7. Dansk Naturfredningsforening, Odense afdeling 
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8. Dansk Naturfredningsforening, Nordfyn afdeling 
9. Dansk Naturfredningsforening, Langeland afdeling 
10. Faaborg-Midtfyn Kommune 
11. Erhvervs og vækstministeriet 
12. Dansk Entomologisk Forening 
13. Dansk Land- og Strandjagt 
14. Langeland Kommune 
15. Dansk Ornitologisk Forening, Fynsafdelingen 
16. Dansk Botanisk Forening, Fynskredsens Fredningsudvalg  
17. Friluftsrådet Sydfyn 
18. Lodsejer Heidi og Frank Ingeslev Jørgensen, Nørreby Hals 
19. Lodsejer Susanne Probst og Tom Hørmann, Nørreby Hals 
20. Danmarks Naturfredningsforeningsmedlem Erik Brejninge Andersen 
21. Danmarks Naturfredningsforening Svenborg 
22. Brugerrådsmedlem for Danmarks Naturfredningsforeningsmedlem Claus 

Dalskov 
23. Lilian Nielsen 
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1. Assens Kommune 
Assens Kommune gør opmærksom på at ved konkrete indsatser i områder udpeget 
til facilitetszone, kan en koordinerende indsats i visse tilfælde være en fordel, idet 
kommunen kan have planer om at udføre tilsvarende indsatser.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen er enig i, at det er vigtigt at koordinere indsatsen vedrørende 
faciliteter og vil have dette for øje i det videre arbejde med driftsplanen.  

 
 

2. Dansk Kano og Kajakforbund 
Dansk Kano og Kajakforbund spørger om planen vil have konsekvenser for 
adgang til vandet og fri sejlads. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har over for forbundet redegjort for at der ikke skabes yderligere 
adgangsbegrænsninger for adgang til vandet og frisejlads i planen.  

 
 

3. Svendborg Kommune 
Svendborg Kommune gør opmærksom på, at områdeplanen der omfatter Rødme 
Svinehaver (områdeplan 8 ”Arealer ved Svendborg”) fejlagtigt omtaler arealet 
som værende ikke omfattet af kommuneplaner.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret fejlen som rettes.  

 
 

4. Henrik Mørup-Petersen 
Henrik Mørup-Petersen anbefaler specifik pleje af et konkret strandoverdrev i 
Gulstav Vesterskov afd. 621. Mørup-Petersen redegører for fund af flere sjældne 
og truede arter både flora og fauna, der knytter sig til strandoverdrevsnaturtypen. 
Mørup-Petersen anbefaler en årlig slåning af strandoverdrevet der skal 
imødekomme trusler fra tilgroning af slåen og brombær som er observeret på 
arealet.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret synspunktet, der vil indgå, når naturplejen planlægges. 
Valg af metode til pleje af naturarealer vil ske ud fra en afvejning af naturmæssige 
og økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde.  
 
 
 
5. Friluftsrådet Fyn Nord  
Friluftsrådet Fyn Nord anbefaler at der bør være mulighed for afvigelser omkring 
brugen af arealer i stillezone, således at der ved større arrangementer som f.eks. 
orienteringsløb o.a. vil være mulighed for lejlighedsvis at tage disse arealer i brug. 
Plankonsekvens 
Friluftszoneringen bruges forvaltningsmæssigt til at organisere den 
friluftsmæssige benyttelse af arealerne. Stillezonerne er udpeget på arealer, hvor 
det af den ene eller anden årsag fra Naturstyrelsens side er vurderet, at større 
organiserede arrangementer er uhensigtsmæssige at afvikle. Udpegningen af 
stillezonerne på konkrete arealer kan påvirkes ifm. offentlighedsfasen i 
driftsplanens revision, der forekommer med en 6 årig frekvens.      
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Friluftsrådet Fyn Nord undrer sig over, at en bynær skov som Elmelund har ca. 50 
% stillezone og at begrundelsen hertil ikke er hensyn til naturen, men andre 
interesser. 
Plankonsekvens 
Elmelund skov er delvist finansieret af jagttegnsmidler, derfor vil den 
friluftmæssige brug af arealet i nogen grad tilpasses jagtinteresser. Dette afspejles 
i friluftzoneringen. Der er udlagt stillezoner bl.a. for at kunne imødekomme 
vildtets behov for levesteder og småhabitater. Naturstyrelsens egen optælling viser 
at der samlet på Elmelund Skov er udlagt 13 % stillezone 41 % facilitetszone og 
46 % friluftszone. 
 
 
Det foreslås at der åbnes mulighed for at foreninger og brugerne får mulighed for 
at opsætte egne faciliteter i facilitetszonerne. Disse skal som udgangspunkt være 
mulige at benytte af alle og vil blive vedligeholdt af foreningerne / brugerne der 
har sat dem op.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret synspunktet, og er som udgangspunkt positiv overfor at 
aftale konkrete partnerskaber med enkelte brugere/foreninger om faciliteter 
forudsat de giver mening det pågældende sted, og faciliteten har almen interesse. 
 
 
Det foreslås at udbuddet af udflugtsmål synliggøres og udvides så belastningen af 
de eksisterende udflugtsmål spredes på flere arealer. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen er opmærksom på, at nogle af naturområderne har potentiale til 
større benyttelse som udflugtsmål end den benyttelse, der sker i dag, og arbejder 
løbende på at udvide og forbedre formidlingen af de udflugtsmål der tilbydes på 
arealerne.  
 
 
Friluftsrådet Fyn Nord anbefaler at skovudviklingen tilpasses de forventede 
klimaforandringer.  
Plankonsekvens 
Et af hovedprincipperne bag arbejdet med at udlægge skovudviklingstyper på 
Naturstyrelsens arealer, er at skovene skal udvikles, bl.a. via træartsvalg, til at 
kunne modstå de forventede klimaforandringer.  
 
 
Friluftsrådet Fyn Nord anbefaler at fremkommeligheden sikres i områder udlagt til 
urørt skov, således at områder med urørt skov vil kunne opleves af skovgæsterne 
fra stier.  
Plankonsekvens 
En udpegning til urørt skov vil ikke have konsekvens for publikums mulighed for 
færden på stier. 
 
 
Friluftsrådet Fyn Nord anbefaler at informationen vedr. brugen af stier, spor og 
arealer udbygges, herunder information om den skade skovgæsterne ved forkert 
brug kan forvolde ved færdsel i skovbunden og på fortidsminder.  
Plankonsekvens 
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Naturstyrelsen tilpasser løbende vores information til det behov der vurderes er 
nødvendigt for at kunne sikre dels, skovgæsternes benyttes af arealerne, men også 
Naturstyrelsens beskyttelsesforpligtelser.  
 
 
 
6. Kulturstyrelsen 
Kulturstyrelsen mener at bilaget ”Oversigt over fortidsminder og plejetiltag” er 
forældet.  
Plankonsekvens 
Bilaget ”Oversigt over fortidsminder og plejetiltag” er primært en oversigt over 
fortidsminderne på Naturstyrelsens arealer. Bemærkningsafsnittet revideres i 
forhold til forældede og uaktuelle bemærkninger. 
 
 
Kulturstyrelsen er bekendt med flere fortidsminder på Naturstyrelsens arealer der 
ikke figurerer på fortidsmindelisten.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen sørger for en koordinering med Kulturstyrelsens registreringer. 
 
 
Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at restaurering, retablering af skader på 
fortidsminderne og udbedringer af større slidskader skal ske efter anvisning fra 
Kulturstyrelsen.  
Plankonsekvens 
Bemærkningsafsnittet revideres i forhold til forældede og uaktuelle bemærkninger.  
 
 
Af teksten i bilaget fremgår det, at specifikke fredede fortidsminder ”bør absolut 
bevares”. Kulturstyrelsen anbefaler formuleringen: ”de skal bevares”. 
Plankonsekvens 
Bemærkningsafsnittet vil blive rettet som foreslået af Kulturstyrelsen. 
 
 
Kulturstyrelsen opfordrer til, at Naturstyrelsen Fyn i områder med modstridende 
lovmæssige hensyn imellem høje naturmæssige værdier og kulturhistoriske spor, 
indgår i dialog med Kulturstyrelsen om at finde en løsning inden drifts- og 
plejetiltag iværksættes. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen vil generelt sikre at alle relevante hensyn bliver forsvarligt 
varetaget i forbindelse med drift og pleje. I den forbindelse er der stor 
opmærksomhed på at fortidsmindeinteresserne varetages gennem en tæt dialog 
med Kulturstyrelsen. 

 
 
7. Dansk Naturfredningsforening, Odense-afdelingen (DN Odense) 
DN Odense savner en præcisering af mål og midler for bevarelse og forøgelse af 
biodiversiteten med baggrund i de mange rapporteringer fra de senere år om 
biodiversiteten i de naturtyper, som forekommer på Naturstyrelsens arealer. 
Herunder særlig opmærksomhed på de truede naturtyper og arter.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen bestræber sig løbende på at indarbejde nyeste viden om 
biodiversiteten på vores arealer for at kunne forestå så fornuftig en pleje på 
områderne som muligt inden for de givne rammer. Driftsplankonceptet indeholder 
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ikke mulighed for en fuldstændig redegørelse for hvilke arter der findes på vores 
arealer. Derfor fremhæves kun enkelte arter for hvert område, der omtales i 
planen.  
 
 
DN Odense savner oplysninger om, hvorvidt målene for natur- og landskabspleje 
af de 76 ha lysåben natur og græsningsskov, de 35 ha med fjernelse af opvækst, de 
15 ha skovkonvertering til lysåben natur og de 64 ha konvertering til naturlig 
hydrologi er udtryk for de muligheder, der foreligger på arealerne, eller om der er 
tale om afvejninger i forhold til økonomiske muligheder?  
Plankonsekvens  
Målsætningerne i bilaget ”oversigt over naturarealer og plejetiltag” er fastsat i 
samarbejde mellem flere forskellige relevante fagligheder i Naturstyrelsen for det 
enkelte konkrete areal. Dermed opnås den bedst mulige afvejning af alle 
muligheder, der ligger inden for de givne rammer for driftsplanen. Således er det 
ikke ensidige afvejninger der ligger til grund for planens forskrifter. 
 
 
DN Odense mener at ambitionsniveauet for naturplejen er for lille, set i lyset af de 
mange truede habitater og arter.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret sig denne anbefaling. Driftsplanens ambitionsniveau 
for naturplejen udmøntes i konkret natur- og landskabspleje af 76 ha lysåben 
natur og græsningsskov, 35 ha med fjernelse af opvækst, 15 ha skovkonvertering 
til lysåben natur og de 64 ha konvertering til naturlig hydrologi. Samtidig med at 
der på alle Naturstyrelsens arealer er forskrifter og retningslinjer for naturpleje, 
der understøtter og udbygger potentialet for biodiversitet på arealerne. 
 
 
DN Odense anbefaler at der burde opstilles mål for en optimal løbende 
overvågning og registrering af biodiversiteten på naturstyrelsens arealer.  
Plankonsekvens 
Opgaverne i forbindelse med overvågningen af biodiversiteten på Naturstyrelsens 
arealer løftes ikke i driftsplanregi, men sker via det nationale 
overvågningsprogram NOVANA. 
 
 
DN Odense anbefaler, at der burde være større fokus på formidling af de 
naturværdier og biodiversitet, der forekommer på arealerne. Her kunne foreslås 
naturvejledning givet af naturvejledere, digitalt eller fysisk orienteringsmateriale 
eller samarbejde med grønne foreninger. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen arbejder løbende på at målrette og styrke formidlingsopgaven, 
også med henblik på formidling af biodiversitet og naturværdier. Naturstyrelsen 
deler DNs holdning til at formidlingsindsatsen forbedres via samarbejde med de 
grønne foreninger. 
 
 
DN Odense mener, at de mange foranstaltninger for friluftlivet skal tage hensyn til 
beskyttelse af naturværdier og beskyttelse af biodiversitet.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret anbefalingen, og monitorerer og overvejer løbende 
konsekvenserne ved opstilling og brug af alle faciliteterne på arealerne. Hvis der 
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erkendes uhensigtsmæssig brug af forskellig karakter, gribes der ind i forbindelse 
med den løbende drift. 
 
 
DN Odense anbefaler, at der iværksættes forskellige forsøg med forøgelse af 
biodiversiteten i de mange nye og unge skove og naturarealer. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret anbefalingen, og overvejer og vurderer flere forskellige 
tiltag for forbedring af biodiversiteten ved skovrejsningsprojekter. Derudover har 
Naturstyrelsen nationalt flere samarbejder i gang med forskellige 
forskningsinstitutioner for at bidrage til forskningen inden for 
biodiversitetsområdet. Denne indsats løber på nationalt niveau og løftes ikke i 
driftsplansregi.  
 
 
DN Odense stiller spørgsmålstegne ved om ”skånsom drift” er den optimale 
beskyttelse af højryggede agre.  
Plankonsekvens 
Når der er viden om jernalder- og højryggede agre på Naturstyrelsens arealer 
tages der hensyn til disse i den daglige drift og i planlægningen af driften på 
arealerne. Varetagelsen af dette hensyn efterlever kulturstyrelsens forskrifter på 
området. 
 
 
DN Odense spørger om der er foretaget en tilstrækkelig og minutiøs undersøgelse 
af arealerne for kulturspor. 
Plankonsekvens 
Kendskabet til kulturspor på Naturstyrelsens arealer er generelt højt, og bygger 
på kendte tilgængelige kilder, men der kan naturligvis løbende erkendes nye 
fortidsminder. 
 
 
DN Odense anbefaler, at det i forbindelse med naturpleje ved græsning bør 
overvejes og sikres, om græsningstrykkene og -perioderne er naturmæssigt og 
biodiversitetsmæssigt optimale. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret anbefalingen, og tilpasser løbende græsningstryk og 
græsningsperioder for at optimere naturplejen på de afgræssede arealer. Valg af 
metode til pleje af naturarealer vil ske ud fra en afvejning af naturmæssige og 
økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde.  
 
 
DN Odense forslår, at der burde foreligge overvejelser om eventuelle udvidelser af 
Naturstyrelsens arealer på Fyn, generelt og mere specifikt for de enkelte arealer. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig ideen om opkøb af flere arealer i området. Opkøb af arealer er dog 
ikke en del af driftsplanen. 
 
 
I afsnittet ”Hugst, kulturer og bevoksningsleje” savner DN Odense en højere grad 
af hensyn til naturforhold, miljøinteresser mv. Der savnes tiltag rettet specifikt 
mod biodiversitet. 
Plankonsekvens 



 

8 

Driftsplanens rammer foreskriver at de miljømæssige og biodiversitetsmæssige 
forhold bekrives dels i områdeplanerne og dels i bilaget ”oversigt over 
naturarealer og plejetiltag”. Derudover behandles forskellige biodiversitetshensyn 
i hugstbilaget, og varetages bl.a. ved udlægning af livstræer og brug af en højere 
omdriftalder end den økonomisk optimale.  
 
 
Angående Områdeplanen for Kirkendrup og Elmelund Skov: 
DN Odense anbefaler, at der i områdeplanen for Kirkendrup og Elmelund Skov 
bør foretages en langt mere detaljeret registrering og opgørelse over den 
eksisterende og ønskede fremtidige biodiversitet.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har vurderet potentialerne for bl.a. biodiversitet ved 
områdeplanens udarbejdelse. Denne vurdering udmønter sig i konkrete tiltag der 
søger opfyldelse af de driftsmål som naturstyrelsen er forpligtet til at 
imødekomme. Biodiversiteten og naturværdierne vil til stadighed blive undersøgt 
og den nyeste viden vil lægge til grund for fremtidig drift og planlægning. 
Driftsplanarbejdets rammer er blevet brugt fuldt ud, for at sikre 
biodiversitetspotentialet understøttes så godt som muligt. 
 
 
Der ønskes en mere dækkende generel og specifik formålsbeskrivelse vedr. 
biodiversitet under afsnittet om overordnede målsætninger. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen noterer sig DN Odenses forslag. Driftsplanarbejdet tilpasses 
løbende for at kunne tilvejebringe så fyldestgørende plan som mulig.  
 
 
DN Odense savner, at der i områdeplanen omtales konkrete forslag til 
arealudvidelser i forbindelse med Naturstyrelsens arealer 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig ideen om opkøb af flere arealer i området. Opkøb af arealer er dog 
ikke en del af driftsplanen og bemærkningen har derfor ikke medført 
planændringer. 
 
 
DN Odense anbefaler, at Naturstyrelsen Fyn arbejder på at erhverve området 
omkring Broby Sø vest for Kirkendrup Skov.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig ideen om opkøb af flere arealer i området. Opkøb af arealer er dog 
ikke en del af driftsplanen og bemærkningen har derfor ikke medført 
planændringer 
 
 
Det foreslås, at der indføres større områder med skovgræsning i Elmelund Skov 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen noterer sig DN Odenses forslag. Yderligere udlæg af 
græsningsskov giver væsentligt forringede vilkår for skovgæsters adgang og for 
skovens rekreative benyttelse. Samtidig vil den biologiske merværdi ved at 
udlægge græsningsskov i en nyplantet skov være begrænset. 
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DN Odense mener, at der generelt burde opstilles mål og muligheder for 
skovgræsning med fremhævelse af fordele og ulemper ved denne driftsform.    
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen er sig både fordele og ulemper bevidst ved udlægning af 
græsningsskov på konkrete arealer. Disse er blandt andet beskrevet i  
”Biodiversitetshensyn i skov” 
Driftsplanens form og omfangsmæssige begrænsning betyder at den ikke kan 
rumme elementer af diskussion. Målsætningerne findes i Naturstyrelsens generelle 
retningslinjer og politikker herunder de Økologiske retningslinjer.  
 
 
DN Odense mener, at der i planlægningen i højere grad skal tages naturmæssige 
hensyn til de nye søer og vådområder i Kirkendrup skov ved en passende 
naturplejeindsats.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen noterer sig DN Odenses anbefaling. 
 
 
DN Odense mener, at der flere steder i Elmelund Skov med tørvedannelse i 
afløbsløse lavninger burde indgå muligheder for etablering af nye vådområder. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen noterer sig DN Odenses anbefaling. 
 
 
DN Odense mener, at der i friluftszoneringsplanerne for de to skovområder burde 
der i højere grad være nævnt styrkelse af biodiversiteten generelt, fremfor kun 
”stillezoner af hensyn til vildt og jagt”. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsens politik for zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer er en 
politik for friluftliv, som skal medvirke til at planlægge og understøtte visse former 
for friluftsliv i nogle områder frem for andre. Zoneringen har ikke til formål 
primært at beskytte naturen, men at skabe adgang for at naturen kan opleves af 
mange forskellige brugere. Eksempelvis er der mange brugere, der finder stor 
glæde ved at opleve hjortevildt i skovene. 
 
 
DN Odense anbefaler, at der udarbejdes mere skriftelig naturformidling for 
Elmelund Skov.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret sig DN Odenses anbefaling. Naturstyrelsen arbejder 
løbende med at tilpasse formidling af oplevelsesmuligheder mv. for arealerne både 
på nettet, på arealerne ved skiltning og ved foldere.  
 

 

8. Dansk Naturfredningsforening, Nordfyn-afdelingen (DN Nordfyn) 
DN Nordfyn mener, at såfremt der ikke iværksættes en målrettet plejeindsats på 
Flyvesandet inden for en kort tidshorisont, må det forudses, at områdets 
naturtyper, flora og fauna vil ændre karakter i uoprettelig grad, idet et antal dyre- 
og plantearter dermed må forventes at forsvinde fra området. 
Med henblik på at standse den igangværende tilgroning af de lysåbne arealer på 
Flyvesandet skal DN Nordfyn hermed opfordre Naturstyrelsen til at iværksætte de 
nødvendige naturplejetiltag på lokaliteten.  
Plankonsekvens  
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Naturstyrelsen har noteret sig anbefalingen og kan oplyse, at det igangsatte LIFE-
projekt semiaquatic LIFE har til formål at sikre plejen for netop Flyvesandet, og 
at pleje af naturarealerne vil ske ud fra en afvejning af naturmæssige og 
økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde.  
 
 
DN Nordfyn har konstateret, at Naturstyrelsen inden for de sidste 4-5 år har 
genoptaget udpumpningen af vand i Nørreby Hals inddæmningen i perioden 1.10 
– 1.4. Det betyder at inddæmningen nu er tør i træktiden, til stor skade for de 
rastende gæs og svømmeænder. DN Nordfyn vil derfor foreslå at udpumpningen 
igen stoppes i perioden 1.10-1.4.  
Plankonsekvens  
Naturstyrelsen har noteret sig anbefalingen. Naturstyrelsen er indstillet på at 
tilstræbe så høj vintertilstand som muligt i forhold til fredningen, Natura 2000-
udpegningen og hensynet til opstrøms afløbsforpligtigelser.    

 

 
DN Nordfyn bemærker, at det anføres i områdeplanen at der skal ske 
vandstandshævning i rørskoven i Fjordmarken. Efter DN Nordfyns opfattelse er 
det langtfra nok. Der skal også være vand nord for rørskoven (Engsøen), som der 
ofte er det i træktiden. Problemet er, at området nord for rørskoven bliver tørt i 
ynglesæsonen, så de fugle der lægger æg, bliver hjemløse.  
Plankonsekvens  
Naturstyrelsen har noteret sig anbefalingen, og vil i se på problemstillingen, når 
projektet skal etableres.  

 

 
DN Nordfyn gør opmærksom på at de mener det er en fejl, at rørskoven er udpeget 
som strandeng. En rørskov er ikke en strandeng. Ligeledes er et område nord for 
rørskoven udpeget som strandeng. DN Nordfyn mener, der er flere gode grunde til 
at afregistrere området nord for rørskoven:  
 

• Groentmij påpeger i en rapport om de hydrologiske forhold fra 2015, at 
strandengen er ved at forferske, dvs. at den alligevel vil forsvinde inden 
for nogle år og i stedet vil udvikle sig til en anden naturtype. 

 
• Strandengen vil kunne ”flytte med nordpå”, når der bliver mere vand nord 

for rørskoven. Dvs. at der vil kunne udvikle sig strandeng nord for et nyt 
frit vandspejl. 

 
• Mere end halvdelen af det område nord for rørskoven, som er udpeget som 

rørskov har slet ingen vegetation, når vandet er fordampet, men henligger 
vegetationsløst. 

Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig at DN Nordfyn mener at strandengen på det 
pågældende areal er rørskov.  
Naturstyrelsen har i 2010 foretaget kortlægningen af habitatnaturtyper inden for 
Natura 2000-området Odense Fjord. Kortlægningen er foretaget med 
udgangspunkt i EU`s officielle fortolkningsmanual, der beskriver naturtyperne. 
Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser har i 2010 udarbejdet en nøgle 
og en beskrivelse af typerne. Det fremgår af denne beskrivelse, at begrebet 
strandeng både omfatter de græssede saltenge og strandsumpene, hvor tagrør og 
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strand-kogleaks ofte er almindelige. En saltpåvirket rørskov er derfor også 
omfattet af begrebet strandeng.  
Strandeng er den betegnelse NST bruger, da strandeng kan som lavtliggende, 
saltvandspåvirkede, vegetationsdækkede arealer fortrinsvist langs beskyttede 
havkyster. Strandengenes vegetation består af salt- og fugtighedstolerante 
græsagtige arter (græsser, halvgræsser og siv) og andre urter, som danner et 
mere eller mindre sammenhængende plantedække af varierende højde, og 
inkluderer såvel lavtvoksende, engagtig vegetation (salteng) som rørsump. 

 

 
DN Nordfyn ønsker at Staten foretog opkøb i det samlede Fjordmarksområde. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig ideen om opkøb af flere arealer i området. Opkøb af arealer er dog 
ikke en del af driftsplanen og bemærkningen har derfor ikke medført 
planændringer. 
 
 
DN Nordfyn mener, at efter digegennembrudet på Vigelsø er det vigtigt at der 
bliver gjort noget aktivt for de fugle (udpegningsarter) som er helt afhængige af 
Vigelsø for at yngle og raste. Det er trækfuglen hjejle og ynglefuglene splitterne, 
havterne, fjordterne og klyde.  DN Nordfyn forslår, at genskabe strandenge og 
etablere nye øer.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen er ved at afdække mulighederne for en fremtidssikret løsning 
indenfor habitatdirektivets rammer, og arbejder på løsninger, hvor der helt eller 
delvist genskaber de tabte naturtyper og levesteder for arter i Natura 2000-
området på naturens præmisser. Der undersøges således muligheder for at 
genskabe tabte naturtyper og levesteder uden, at det brudte dige retableres. Der 
arbejdes både med muligheder for arealer i umiddelbar sammenhæng med Vigelsø 
og nye øer i det tidligere inddæmmede areal.  

 
 

9. Dansk Naturfredningsforening, Langeland-afdelingen (DN Langeland) 
DN Langeland mener fortsat, at samgræsningen mellem vilde heste  
og køer på sydøen bør begrænses til Gulstav Mose for at sikre fastholdelse af  
hestenes "mosaikgræsning" 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsens Fyn begyndte i 2014 at supplere hestegræsningen på 
Sydlangeland med græsning med kvæg. På baggrund af de erfaringer der er gjort, 
vil Naturstyrelsen Fyn overveje, hvorvidt dette skal gøres til en metode som også 
benyttes fremadrettet til pleje af arealerne.  

 
 

Søgårds Mose bør helt ryddes for skov mellem søens østlige ende og Fakkebjerg 
ved en vandstandshævning til gavn for ynglende engfugle og rastende vandfugle 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret sig DN Langelands anbefalinger, som vil indgå, når 
projektet skal gennemføres. 
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Rudkøbing Skov bør ikke være friluftszone, men kun udlægges til græsning til 
gavn for fugle og flora og fauna i øvrigt. 
Plankonsekvens   
Rudkøbing fredskov er en meget bynær skov, der benyttes meget. At udlægge 
skoven til græsningsskov vil forringe de friluftsmæssige forhold afgørende, og da 
hovedparten af skoven er nyanlagt ved skovrejsning på agerjord vil det næppe 
bidrage væsentligt til at forbedre biodiversiteten Naturstyrelsens politik for 
zonering af friluftslivet på Naturstyrelsens arealer, skal medvirke til at planlægge 
og understøtte visse former for friluftsliv i nogle områder frem for andre. 
Zoneringen har ikke til primært formål at beskytte naturen 
 
 
10. Faaborg-Midtfyn Kommune 
Faaborg-Midtfyn Kommune bemærker at Øhavsstien bl.a. ved Nørremarken 
forløber igennem/ved et stilleområde. Kommunen går ud fra, at dette ikke har  
betydning for hvilke arrangementer og aktiviteter, der vil kunne afholdes på  
Øhavsstien. Kommunen anbefaler at der evt. overvejes at Øhavsstien som sådan 
ikke indgår i stillezonen.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen erkender behovet for at kunne imødekomme arrangementer på de 
regionale stiforløb. Derfor vil begrænsningerne i stillezonenen ikke omfatte 
stitraceet. 
 
 
På samme måde går Kommunen ud fra, at der vil kunne afholdes f.eks. større  
organiserede vandreture mv. på Arreskov Sø Stien fra Korinth til Sollerup, selv  
om dette område ligeledes ligger i Stillezone. 
Plankonsekvens 
Se ovenstående plankonsekvens 
 
 
Kommunen indstiller at det fælles projekt omkring udvikling af Gåsebjergsand  
fremgår af driftsplanen. 
Plankonsekvens 
Der vil blive tilføjet en formulering der nævner samarbejdet mellem Faaborg-
Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen vedr. Gåsebjergsand.  
 
 
 
11. Erhvervs- og Vækstministeriet 
Har ingen bemærkninger 
 
 
 
12. Dansk Entomologisk Forening  
Dansk Entomologisk Forening konstaterer at områdebeskrivelserne kun i meget 
begrænset omfang indeholder oplysninger om områdernes insektfauna.  
Plankonsekvens   
Driftsplanens rammer indeholder ikke mulighed for en fuldstændig redegørelse for 
alle arter på styrelsens arealer, og derfor er det kun enkelte arter, der er 
fremhævet i områdebeskrivelserne. 
 
 
Dansk Entomologisk Forening finder det problematisk at der i flere områdeplaner  
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er opstået begrebsforvirring vedr. visse arters status på den danske rødliste.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen er enig i fremførte kritik og tilser at begrebsforvirringen bliver 
rettet i den endelige plantekst. 
 
 
Dansk Entomologisk Forening redegører for en række artsfund på flere af 
Naturstyrelsens arealer. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen takker for de mange artsfund som er blevet videresendt til relevante 
medarbejdere, herefter vil artsfundene blive en del af nyeste viden om 
Naturstyrelsens arealer. Derudover er flere af arterne blevet tilføjet i 
områdeplanerne.   
 
 
 
13. Dansk Land- og Strandjagt 
Dansk Land- og Strandjagt efterspørger planen for den jagtlige udnyttelse af 
Naturstyrelsens arealer. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret anbefalingen fra Dansk Land- og Strandjagt og vil 
tilrette planen, så det bliver tydeliger, at det i Elmelund Skov er muligt at afholde 
jagter i den bynære skov, hvor der også er mange andre former for 
friluftsaktiviteter.  Den jagtlige benyttelse af Naturstyrelsens arealer beskrives i 
bilaget ”Oversigt over jagtpraksis på arealerne” der findes sammen med den 
resterende plan på NST.dk 
 
 
 
Dansk Land- og Strandjagt efterspørger biodiversitetssporenes omfang, pleje og 
tidshorisont 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret anbefalingen fra Dansk Land- og Strandjagt, og har 
planer om etablering af biodiversitetsspor for fugle i Elmelund Skov. Anbefalingen 
medtages i planen.  
 
 
Dansk Land og Strandjagt efterspørger en plan for fremtidig etablering af søer 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret anbefalingen fra Dansk Land- og Strandjagt. Planen 
vil blive tilrettet, så det fremgår tydeligere, at Naturstyrelsen vil afklare, hvor det 
teknisk er muligt at etablere mindre nye søer/temporære vandhuller ved brydning 
af dræn og/eller afgravning.  Inden for de økonomiske, lovmæssige, tekniske 
rammer etc. vil der efterfølgende bliver etableret en række nye 
permanente/temporære søer/vandhuller.  
 
 
Dansk Land- og Strandjagt anbefaler følgende konkrete formulering skrevet ind i 
områdeplanen for Elmelund Skov:  
”Denne del af Elmelund skov på 190 ha er et jagtrelateret 
naturforvaltningsprojekt! Skovrejsningen her blev mulig da Vandcenter Syd 
opkøbte landbrugsjorden og sikrede rent grundvand i al fremtid for sine 
forbrugere.  Arealet er videresolgt til naturstyrelsen og betalt med 17 mio.kr.af 
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danske jægere via jagttegnet. Tilplantning, veje. P-pladser og søer er ligeledes 
betalt af danske jægere med 12 mio. kr. via jagttegnet”  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret anbefalingen fra Dansk Land- og Strandjagt. Det 
fremgår af områdeplanens afsnit 1.1a, at jagttegnsmidler har bidraget til 
skovrejsningen. I forbindelse med den forestående formidling af Elmelund Skov, 
vil finansieringen af skoven også indgå som en del af formidlingen. Jægerforum 
vil blive inddraget i det konkrete arbejde med denne formidling.  
 

 
  

14. Langeland Kommune 
Langeland Kommune bekymrer sig om Naturstyrelsens overvejelser vedr. 
afgræsning af stævningsskovene på Sydlangeland. Langeland kommune redegører 
for, at græsning i stævningsskov afviger fra den kulturhistoriske drift af arealerne. 
Kommunen anbefaler en driftsform på stævningsskovarealerne som ligger tæt op 
af den kulturhistoriske praksis.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig Langeland Kommunes bekymring og lader 
kommunens betragtninger indgå i overvejelserne om græsning i stævningsskovene. 

 
 

Grundet det store græsningstryk fra vildtet anbefaler kommunen at der hegnes om 
nystævnede arealer i en årrække. Kommunen anbefaler endvidere, at 
Naturstyrelsen laver forsøg der skal klarlægge konsekvenserne af det store 
græsningstryk fra vildtet på urtefloraen på stævningsarealerne.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig Langeland kommunes anbefaling. Det er dog 
erfaringen, at nystævnede arealer bliver til stævningsskov selv om de ikke er 
hegnede, især hvis de stævnede arealer har et rimeligt omfang og fordeling i 
skoven. Naturstyrelsen noterer sig ønsket om at få iværksat en forskningslignende 
undersøgelse af det naturligt forekommende hjortevildts påvirkning af urtefloraen 
i stævningsskoven. Ønsket kan ikke realiseres indenfor driftsplanen eller af 
Naturstyrelsen, men må ske ved henvendelse til relevant forskningsinstitution. 
 
 
Langelands Kommune opfordrer til, at Naturstyrelsen holder fokus på 
naturværdierne på de lysåbne arealer og at pleje af og planlægning for disse arealer 
prioriteres højt.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig Langeland Kommunes anbefaling 
 
 
 
15. Dansk Ornitologisk Forening, Fynsafdelingen (DOF-FYN) 
DOF-FYN mener, at det er på tide at få genskabt Søgårds Sø på ca. 50 ha, som har 
været planlagt i årevis. Hvis ejeren af den mindre parcel, som pt. blokerer for 
etablering af søen ikke vil være med frivilligt, må der rejses en fredningssag, 
eventuelt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, således at søen kan 
genskabes.  
Plankonsekvens  
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig DOF-FYNs forslag. Naturgenopretningsprojektet er dog ikke en del af 
driftsplanen. 
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DOF-FYN mener, at Fakkemosen er i kraftig tilgroning, da området ikke plejes 
ved afgræsning. DOF-FYN anbefaler, at planen foreskriver at Fakkemosen 
førstegangsryddes og derefter afgræsses. Hvis det er vanskeligt at afgræsse 
Fakkemosen med kvæg, må alternative og særligt robuste kvægracer tages i brug, 
herunder f.eks. vandbøfler. Vandbøflen er ikke noget eksotisk dyr, men holdes 
som afgræsser f.eks. på Pustaen i Ungarn og i Italien. Vandbøfler er principielt 
ikke mere fremmedartede afgræssere end de heste som Styrelsen anvender til 
græsning på Sydlangeland. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen Fyn noterer sig anbefalingen. Pleje af Fakkemosen indgår i LIFE-
kærprojektet. Arealet vil blive plejet i planperioden. 

 
 

DOF-FYN mener, at muligheden for afgræsning med heste i Gulstav Vesterskov 
skal ud af plejeplanen, da det vil fjerne underskoven og genvæksten fra stubbene 
efter stævning og derfor ikke er acceptabelt for de mange sangfugle, der er 
karakteristiske for denne skov. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen Fyn noterer sig anbefalingen, og den vil indgå i eventuelle 
fremtidige overvejelser om græsning i stævningsskovene. 

 
 

DOF-FYN anbefaler at der i teksten til områdeplanen Småøer på søterritoriet bør 
tilføjes, at det ikke kun, er i yngletiden, men også for nogen øers vedkommende er 
et rigt fugleliv i træktiden. Dette gælder især Storeholm. 
Plankonsekvens 
DOF-FYNs bemærkninger er taget til efterretning, og teksten i driftsplanen vil 
blive rettet til. 

 
 

DOF-FYN mener, at det er vigtigt, at der IKKE foregår jagt på Styrelsens arealer 
på Storeholm. Det foreslås, at hele Storeholm søges erhvervet, så den stærkt 
forstyrrende jagt aflyses helt. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig DOF-FYNs forslag. Opkøb af arealer er dog ikke en del af driftsplanen 
og bemærkningen har derfor ikke medført planændringer. 
Storholm ejes i øvrigt delvist af Naturstyrelsen (hvor der ikke drives jagt udover 
regulering af ræv) og delvist i et fælleseje med andre lodsejere. På det fællesejede 
areal har Naturstyrelsen ikke majoritet til at kunne bestemme jagten.    

 
 
DOF-FYN opfordrer styrelsen til at foretage naturpleje på Storeholm samt at sørge 
for at øen er rævefri, da her yngler store fuglekolonier samt sjældne fugle. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen bekæmper ræve i reservatet.  
 
 
DOF-FYN beskriver at Vresen er reservat til 30.06. DOF-FYN mener at det bør 
undersøges, hvorvidt det er mere hensigtsmæssigt med en længere reservatperiode 
af hensyn til forekomst af spættet sæl. 
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Plankonsekvens   
Ændringer i den pågældende reservatbestemmelse for Vresen er ikke en del af 
driftsplanarbejdet. 

 
 

Styrelsen ejer mange arealer i Gråsten Nor. DOF-FYN anbefaler, at det i 
driftsplanen skrives, at styrelsens mål med arealerne er at få etableret vådere enge 
og en lavvandet sø, hvor dette ikke er i karambolage med de botaniske interesser. 
Arealerne i Gråsten Nor skal således ikke afhændes, men søges udvidet, så det kan 
lade sig gøre at etablere de våde enge og søen. 
Plankonsekvens   
Det konkrete forslag fra DOF-FYNs høringssvar ligger indenfor driftsplanens 
intentioner og mål. 

 
 
Thurø Rev er yngleplads for diverse vadefugle på de inderste, mest våde arealer. 
Det er muligt at gå ind på disse arealer i yngletiden via en række klaplåger. DOF-
FYN mener, at det er uhensigtsmæssigt med færdsel på ynglepladser for vadefugle 
i yngletiden og ønsker derfor lukket i inderområdet for færdsel – inden for 
klaplågerne – i perioden 1.4. – 15.7. 
Plankonsekvens   
Ændringer i den pågældende reservatbestemmelse for Thurø Rev er ikke en del af 
driftsplanarbejdet. 
 
 
DOF-FYN anbefaler, at de private arealer i Noret søges erhvervet. De anbefaler 
endvidere, at randarealerne til Tåsinge Vejle og Noret erhverves, således at der 
kan ske samgræsning mellem høje jorder og lavbundsarealerne. At der indgår både 
højjord og lavbundsjord i arealerne vil også øge dybden i området, hvilket ikke 
mindst i jagttiden vil have stor positiv betydning for fuglene. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig DOF-FYNs forslag. Opkøb af arealer er dog ikke en del af driftsplanen 
og bemærkningen har derfor ikke medført planændringer. 
 

 
 

DOF-FYN skriver at, det anføres, at i planperioden bør fugletårnet renoveres”. Det 
skal efter DOF-FYN mening være et ”skal”. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen forventer, at fugletårnet vil blive renoveret i driftsplanperioden. 
Forslaget i høringssvaret ligger indenfor driftsplanens intentioner og derfor har 
forslaget ingen plankonsekvens. 

 
 

DOF-FYN anbefaler, at et større område af Rudkøbing Vejle søges erhvervet, 
således at en mere optimal vandstand (mere vand) kan ske. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig DOF-FYNs forslag. Opkøb af arealer er dog ikke en del af 
driftsplanen. 
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DOF-FYN skriver, at områdeplanen for Fjordmarken angives, at rørskovsarealet 
skal have hævet vandstanden. DOF-FYN ønsker dette punkt ændret, således at 
også arealet umiddelbart nord for rørskoven skal have hævet vandstand. En hævet 
vandstand i rørskoven kræver, at det eksisterende lave dige nord for pumpekanalen 
forhøjes og forlænges lidt. DOF-FYN peger på - som alternativ til ovennævnte - at 
erhverve mindre lavbundsarealer syd for pumpekanalen, så der kan graves en ny 
afvandingskanal langs kanten af lavbundsarealet og det opgravede materiale 
anvendes som et dige langs den nye kanal på mere fast bund, så der kan opstemme 
en sø med en vandstand, der sikrer vand i hele rørskoven. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen Fyn noterer sig anbefalingen, og vil se på problemstillingen, når 
projektet om hævet vandstand skal etableres.  

 
 

DOF-FYN peger endvidere på, at udpegningen af ferske rørskov som strandeng på 
Fjordmarken er forkert. Udpegningen skal naturligvis ændres.  
Ligeledes skal dele af et areal udpeget som strandeng lige nord for rørskoven have 
ændret udpegningsstatus, da den er uden vegetation. Her er vinter og forår en 
lavvandet engsø, som når den tørrer ud, ligger vegetationsløs hen og således ikke 
er strandeng. DOF-FYN peger på, at rester af remiser i rørskoven og i rigkæret 
skal fjernes. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig at DN Nordfyn mener at strandengen på det 
pågældende areal er rørskov.  
Naturstyrelsen har i 2010 foretaget kortlægningen af habitatnaturtyper inden for 
Natura 2000-området Odense Fjord. Kortlægningen er foretaget med 
udgangspunkt i EU`s officielle fortolkningsmanual, der beskriver naturtyperne. 
Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser har i 2010 udarbejdet en nøgle 
og en beskrivelse af typerne. Det fremgår af denne beskrivelse, at begrebet 
strandeng både omfatter de græssede saltenge og strandsumpene, hvor tagrør og 
strand-kogleaks ofte er almindelige. En saltpåvirket rørskov er derfor også 
omfattet af begrebet strandeng. 
Naturstyrelsen gennemfører i perioden 2016-2018 en genkortlægning af 
habitatnaturtyperne indenfor Natura 2000-områderne. I den forbindelse foretages 
en konkret vurdering af, om rørsumpen eller dele heraf fortsat skal betegnes som 
strandeng. 

 
 

DOF-FYN peger på, at Kæmpe-Bjørneklo, bl.a. i rørskoven i Fjordmarken, skal 
fjernes. 
Plankonsekvens  
Naturstyrelsen har noteret sig forslaget og vil tilrette teksten i driftsplanen, så 
bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo fremgår. 

 
 

DOF-FYN mener at, der bør ske langt bedre pleje af engarealerne i Fjordmarken, 
som i 2015 kun blev plejet af 6 kreaturer, hvilket naturligvis er alt for 
utilstrækkeligt. Store dele af arealerne ligger hen med tidsler i efteråret 2015. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig anbefalingen og pleje af naturarealerne vil ske ud 
fra en afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde.  
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DOF-FYN anbefaler, at Naturstyrelsen søger at erhverve arealerne mod nord op til 
Landkanalen i Fjordmarken, så påvirkning af arealerne ved vandstandshævningen 
ikke giver problemer og så jagten på arealerne ind i reservatet undgås. Hvis 
arealerne ejes samlet af Naturstyrelsen, vil der blive bedre muligheder for en 
samlet, optimal naturpleje og fuglebeskyttelse.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig DOF-FYNs forslag. Opkøb af arealer er dog ikke en del af 
driftsplanen. 
 

 
 

DOF-FYN anbefaler etablering af et fugletårn ved markvejen langs 
Landvandskanalen i Fjordmarken. Fra et sådant fugletårn vil der kunne blive fine 
kig på fuglene. DOF-FYN er klar over, at lyset ikke er optimalt her, men anser det 
for den bedste placering, når der tænkes på, at andre placeringer vil kunne give 
væsentlige forstyrrelser af fuglelivet. 
Plankonsekvens  
Naturstyrelsen har noteret sig anbefalingen og vil se nærmere på om det kan 
imødekommes i planperioden i det omfang det er teknisk og økonomisk realistisk. 
Teksten vil blive rettet til i den pågældende områdeplan. 

 
 

DOF-FYN protesterer over den vage formulering i områdeplanen for Vigelsø, 
hvori der står skrevet at: ”På Vigelsø foretages en hydrologisk undersøgelse af 
mulighederne for at sikre dele af det ødelagte dige som fremtidige fugleøer. Andre 
løsninger, som alternativ til det oversvømmede strandengsaral, undersøges og 
gennemføres om muligt i planperioden”. 
DOF-FYN mener, at det er fint, at der etableres flere øer af det ødelagte dige. Det 
er også fint, at der gennemføres alternativer til det oversvømmede strandengsareal 
på Vigelsø. Men DOF-FYN ønsker det fremført, at Naturstyrelsen skal ”sørge 
for”, at fuglebeskyttelsesområdets udpegningsarter for Natura 2000 området 
Odense Fjord, og for hvilke Vigelsø har en helt central betydning, får lige så 
gunstig bevaringstilstand som før digebruddet. Det er altså efter DOF-FYNs 
mening ikke nok, at strandengsarealet genskabes. Udpegningsarterne splitterne, 
havterne, fjordterne, klyde og hjejle, skal have gunstig bevaringstilstand i Natura 
2000 området Odense Fjord, og det kræver, at man dels etablerer alternative 
levesteder og dels overvåger arterne for at se om tiltagene virker. 
Plankonsekvens  
Naturstyrelsen har igangsat et projekt vedr. diget på Vigelsø. De modtagende 
synspunkter vil indgå i det videre arbejde med projektet. 

 
DOF-FYN peger på, at høslættet på Vigelsø skal foregå hvert eneste år for at sikre 
en helt lav vegetation til hjejler, gæs, svømmeænder. Det har været svært at formå 
Naturstyrelsen til af sig selv at få vegetationen slået. Antallet af kreaturer på 
Vigelsø har stort set hvert eneste år været for lavt til at holde en lav vegetation. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig anbefalingen og pleje af naturarealerne vil ske ud 
fra en afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde. 

 
 

DOF-FYN anbefaler, at remise-resterne på Østerhoved på Vigelsø fjernes. 
Plankonsekvens 
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Naturstyrelsen har noteret sig forslaget og pleje af naturarealerne vil ske ud fra 
en afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde. 
Bemærkningen har ikke medført planændringer, 

 
 

DOF-FYN anbefaler, at det mindre successionsområde på Vigelsø ved roden af 
Østerhoved inddraget i græsningen, da der nu er så relativ få græsningsarealer på 
øen. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret sig forslaget.  

 
 

DOF-FYN ønsker facilitetszonen helt op til lågen ved Nørreby Hals fjernet og 
flyttet ned til parkeringspladsen længere mod vest. 
Plankonsekvens] 
Naturstyrelsen imødekommer anbefalingen. Planen vil blive rettet derefter. 
 
 
DOF-FYN anbefaler, at det tidligere ternereservat ved Flyvesandet genskabes 
hurtigst muligt, da her tidligere ynglede både dværg- og havterner. 
Plankonsekvens   
Ændringer i den pågældende reservatbestemmelse for Flyvesandet er ikke en del 
af driftsplanarbejdet. 
 
 
DOF-FYN anbefaler, at der skal være vand i inddæmningen på Nørreby hals 1.10-
1.4. Det burde ikke være nødvendigt at lave en hydrologisk undersøgelse som 
anført i områdeplanen. Det er ”bare” om at lade være med at tænde for pumpen i 
vintersæsonen. Naturstyrelsen Fyn har en mundtlig aftale med 
naturorganisationerne om, at der er vand på arealet 1.10-1.4. Denne aftale har 
styrelsen egenhændigt ændret uden at redegøre herfor. Der skal vand på 
inddæmningen i træktiden!  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret sig forslaget. Naturstyrelsen er indstillet på at tilstræbe 
så høj vintertilstand som muligt i forhold til fredningen, Natura 2000-udpegningen 
og hensynet til opstrøms afløbesforpligtigelser.. 

 
 

DOF-FYN anbefaler, at opvoksende vedplanter på Flyvesandet fjernes – også 
successivt!  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret sig anbefaling og kan oplyse, at det igangsatte LIFE-
projekt semiaquatic LIFE har til formål at sikre plejen for netop Flyvesandet, og 
at pleje af naturarealerne vil ske ud fra en afvejning af naturmæssige og 
økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde.  
 
 
DOF-FYN anbefaler, at et eksisterende mere eller mindre tilgroet og opfyldt 
vandhul ved Lodshuse oprenses.  
Plankonsekvens  
Naturstyrelsen har noteret sig forslaget og tiltaget med oprensning af vandhul ved 
Lodshuse vil blive indskrevet i den pågældende områdeplan. 
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DOF-FYN anbefaler, at Broby Sø op til Kirkendrup Skov forsøges erhvervet, 
således at naturplejen kan gøres endnu bedre, og således at jagten kan ophøre, så 
der vil kunne raste større mængder af gæs og ænder, til stor glæde for publikum i 
dette bynære naturområde.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig DOF-FYNs forslag. Opkøb af arealer er dog ikke en del af 
driftsplanen. 
 

 
 

DOF-FYN anbefaler videre, at Elmelund Skov udvides mod nord. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig DOF-FYNs forslag. Opkøb af arealer er dog ikke en del af 
driftsplanen. 
 

 
 

DOF-FYN anbefaler at et rørlagt vandløb ved Elmelund Skov åbnes.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret sig forslaget og tiltaget med åbning af vandløb ved 
Elmelund Skov vil blive indskrevet i den pågældende områdeplan. 
 
 
 
DOF-FYN anbefaler, at skoven ved Fuglsanggård udvides væsentligt, således at 
der plantes skov bag sommerhusene, både vest og øst for Fuglsanggård, således at 
der bliver et stort skovområde her.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig DOF-FYNs forslag. Opkøb af arealer er dog ikke en del af 
driftsplanen. 
 
 
 
 
16. Dansk Botanisk Forening, Fynskredsens Fredningsudvalg 
Fynskredsens Fredningsudvalg bemærker, at er ikke konsekvent er brugt en 
opremsning af arter på alle lokaliteter, at arterne ikke er opdateret og at der ikke er 
reference til findere af forskellige arter. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har i forbindelse med driftsplanarbejdet ikke foretaget en 
markgennemgang med florabestemmelse af alle arealer. Derfor er ikke alle arter 
med og derfor er der ligeledes ikke sat findere på de arter der er nævnt i 
materialet.  

 
 

Fynskredsens Fredningsudvalg forslår, at hvis der ikke er mulighed for at få 
græsning alle steder, bør man prioriterer at etablere græsning, hvor de biologiske 
værdier er størst. 
Plankonsekvens   
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Naturstyrelsen har noteret sig denne bemærkning og kan oplyse, at græsning vil 
blive prioriteret på de biologisk vigtigste arealer. Hvis det ikke er muligt at findes 
kreaturer i området, vil arealerne blive plejet på anden vis.  
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg forslår en mere aktiv formulering, således at det 
bliver en del af skovdriftens formål at sikre skovnaturen. Det kan ske ved at 
undlade at dræne og ved genskabelse af naturlig hydrologi. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen Fyn følger Naturstyrelsen økologiske retningslinjer for skovdrift, 
som har til formål at sikre at naturværdierne er et centralt mål for driften af 
statsskovene. Samtidig foreskriver handlingsplanen at den kunstige afvanding via 
grøftesystemer i styrelsens skove så vidt muligt skal ophøre.  
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg forslår, at der ikke hegnes i statsskovene. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig denne bemærkning og kan oplyse der kun hegnes, 
når det er allermest nødvendigt for at sikre at træerne kommer over bidhøjde. Det 
sker for at arealet inden for en 10-årig periode igen er bevokset med træer, som 
inden for et rimeligt tidsrum vil danne en sluttet skov, sådan som skovloven 
foreskriver.  

 

Fynskredsens Fredningsudvalg opfordrer til, at Naturstyrelsen i videst muligt 
omfang opkøber skove med stort naturindhold, med henblik på at opfylde de 
nationale mål i naturskovsstrategien, samt målet at stoppe tabet af biodiversitet.  
Fynskredsens Fredningsudvalg opfordrer desuden til at Naturstyrelsen køber 
gamle overdrevslokaliteter med henblik på afdrift af plantagerne og genskabelse af 
græsningslandskaber. Ligeledes opfordrer Fynskredsens Fredningsudvalg til at 
Naturstyrelsen opkøber de resterende artsrige stævningsskoven på selv Fyn eller 
gør en særlig indsats for de bevares. 
Plankonsekvens   
Opkøb af arealer er dog ikke en del af driftsplanen og bemærkningen har derfor 
ikke medført planændringer. 
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg fraråder, at der fortages faciliteret udsætning af 
Nikkende KoBjælde i Svanninge Bakker – det være sig ved udplantning og 
udsåning. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig denne bemærkning og kan oplyse, at der i planen 
ikke er taget stilling til faciliteret udsætning af nikkende kobjælde i Svanninge 
Bakker.  
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg mener at da Bobakkerne øst for Helnæsvej er 
udpeget som stillezone, bør der ikke være facilitetsområde netop midt i stillezonen 
mod øst ved Elmebjerg. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsens politik for zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer er en 
politik for friluftliv, som skal medvirke til at planlægge og understøtte visse former 
for friluftsliv i nogle områder frem for andre. I politikken for friluftszonering er 
beskrevet, hvordan zonerne skal udlægges ud fra lokale forhold, og de 
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repræsenterer en afvejning af arealdriftens flersidige hensyn. Bemærkningen 
medfører ikke ændringer på udpegningen af zoner i områdeplanerne, idet 
udlægning er sket i henhold til ovenstående politik. 

 

Fynskredsens Fredningsudvalg anbefaler til at der sættes fokus på pleje af det 
såkaldte ”birkestykke”, på Helnæs Made, hvor der efter en større indsats for at 
fjerne opvækst og Tagrør omsider er kommet få eksemplarer af Mygblomst. Især 
skal græsningen styres med vintergræsning. Kvæget skal i perioder tvinges ind ved 
hjælp af hegning, så der bliver flere ”tråd” og åbne pletter, hvor Mygblomst har 
mulighed for at etablere sig. Området med Eng-Ensian skal også have særlig 
opmærksomhed. Den har haft en pæn bestand på Maden, men er desværre er gået 
tilbage de senere år. Eng- Ensian er i det hele taget gået meget tilbage på Fyn og 
har kun få tilbageværende bestande. Endelig anbefaler vi, at Fællesmaden bliver 
bedre afgræsset evt. også med vintergræsning 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsens har noteret sig disse anbefalinger og vil arbejde på bedst mulig 
pleje af det pågældende område. Pleje af naturarealerne vil ske ud fra en 
afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde..  
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg har gennem årene gentagne gange foreslået, at der 
sker en bedre afgræsning på Feddet. Af og til er der kommet får på derude, men 
græsningen bør forbedres, 
så den gavner området – f.eks. med større fokus på en nedbidning af Rynket Rose. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsens har noteret sig disse anbefalinger. Pleje af naturarealerne vil ske 
ud fra en afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde.   

 

Fynskredsens Fredningsudvalg mener, at det er en rigtig god ide med hundeskove, 
men den såkaldte ”Hundeskov” på Feddet er helt fejlplaceret. Der er ikke en fysisk 
grænse for, hvor hundene må gå. Fynskredsens Fredningsudvalg foreslå, at man 
køber et dyrket areal, hegner det og planter det til med træer (eller overlader det til 
fri succession). 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsens driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig Fynskredsens Fredningsudvalgs forslag. Opkøb af arealer er dog ikke 
en del af driftsplanen. 
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg har bemærkninger til den meget store udpegning af 
facilitetszonen på Feddet, som de mener er lidt af et problem. Netop indenfor 
denne udpegning er der mange sjældne planter, f.eks. Spæd Kløver og en stor 
bestand af Slangetunge. Der er mange steder på Feddet, hvor floraen er mere 
triviel og artsfattig, og hvor en facilitetszone ikke ville gøre skade.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsens politik for zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer er en 
politik for friluftliv, som skal medvirke til at planlægge og understøtte visse former 
for friluftsliv i nogle områder frem for andre. Naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser skal overholdes uanset hvilken friluftszone arealet er beliggende i.  
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Fynskredsens Fredningsudvalg mener, at hestegræsningen på Sydlangeland bør 
suppleres med kreaturgræsning, da heste er meget selektive i deres fødevalg. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsens Fyn begyndte i 2014 at supplere hestegræsningen på 
Sydlangeland med græsning med Galloway kvæg. På baggrund af de erfaringer 
der er gjort, vil Naturstyrelsen Fyn overveje, hvorvidt dette skal gøres til en 
metode som også benyttes fremadrettet til pleje af arealerne.  
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg bemærker at det er meget positivt, at der gøres en 
indsats for stævningsskovene, og at de først og fremmest skal drives med 
stævning. Fynskredsens Fredningsudvalg er meget betænkelige ved den måde, 
stævningen bliver drevet på ved anvendelse af maskinel kvasning. 
Plankonsekvens   
Stævningsdriften sker i forhold til en konkret afvejning mellem biologiske, tekniske 
og økonomiske forhold. 

 

Fynskredsens Fredningsudvalg vil desuden på det kraftigste fraråde, at de to 
stævningsskove, Østre og Vestre Gulstav indgår i hestegræsningen. Netop disse 
skove har en meget lang skovkontinuitet og oveni en stor skovkulturhistorisk 
værdi. De er meget artsrige med arter, som er typiske for gamle stævningsskove. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen noterer sig anbefalingen, og den vil indgå i eventuelle overvejelser 
om græsning i stævningsskovene 
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg forslår at Fakkemosen skal plejes og ang 
Fakkemosen bør ofres meget stor plejeopmærksomhed. Derudover foreslås, at der 
laves et projekt, hvor der etableres ordentlig græsning af engen mod syd. 
Græsningen skal udover engen også omfatte selve mosen. Hvis tørvegravene er et 
problem for dyrene, skal de frahegnes. Fynskredsens Fredningsudvalg anbefaler 
desuden, at der skal foregå helårsgræsning, således at dyrene lærer området at 
kende, så der kan ske ekstensiv græsning af også selve mosefladen. Om 
nødvendigt må der anvendes ekstra robuste afgræsningsdyr. Distriktet har jo ingen 
problemer med at anvende heste, som ikke har været i Danmark i tusindvis af år. 
Der er gode erfaringer med pleje af plejetrængende arealer i Ungarn af vandbøfler. 
Disse vil være specielt velegnede i Fakkemosen, der jo er våd med 
vandhuller. Disse dyr kunne i sig selv være en attraktion. Hvis det ikke kan lade 
sig gøre, må der findes andre robuste dyr.Mod nord er der et stort græsareal på 
mere end 5 hektar som en bakke ned mod Fakkemosen. Dette bør udnyttes til at 
”angribe” Fakkemosen fra nord og ud i 
mosen. Igen helårsgræsning. Der går et vandløb i den nordlige rand af 
Fakkemosen. Der skal laves et antal store, sikre overgange ind i Fakkemosen fra 
bakken. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen Fyn noterer sig anbefalingen. Pleje af Fakkemosen indgår i LIFE-
kærprojektet. Arealet vil blive plejet i planperioden 

 

Fynskredsens Fredningsudvalg mener, at der er et meget stort potentiale for 
naturgenopretning på Gråsten Nor, som bl.a. har den største bestand af Maj-
Gøgeurt i hele det fynske område. Men det kræver foruden en vandstandshævning, 
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samarbejde med andre lodsejere og opkøb af nye arealer samt ikke mindst en 
afgræsning af arealerne. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig ideen om et naturgenopretningsprojekt på Gråsten Nor. Opkøb af 
arealer er dog ikke en del af driftsplanen og bemærkningen har derfor ikke 
medført planændringer. 
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg mener, det er bedre at skabe et stort 
sammenhængende græsningslandskab på Klakkebjerg helt uden træer. 
Overdrevene genskabes bedst ved at al trævækst fjernes.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig denne anbefaling. Valg af metode til pleje af 
naturarealer vil ske ud fra en afvejning af æstetiske, naturmæssige og økonomiske 
hensyn i det konkrete tilfælde. Eksempelvis har dele af skoven en lang kontinuitet, 
idet der er skov på O1-kortet. 

 

Ved Rødme Svinehaver peger Fynskredsens Fredningsudvalg på, at tilgroningen 
med arter af klynger (især Brombær) bør bekæmpes effektivt fx ved et fornyet 
arbejdsløshedsprojekt konkret møntet på fjernelse af klynger samt ved ekstensiv 
helårsgræsning af overdrevet. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig denne anbefaling. Valg af metode til pleje af 
naturarealer vil ske ud fra en afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i 
det konkrete tilfælde.  
 
 
Ved Rødme Svinehaver peger Fynskredsens Fredningsudvalg på Mountainbikere 
skal pga. faren for slitage holdes helt ude fra overdrevet (de cykler p.t. ganske tæt 
forbi (ulovligt!) på Øhavsstien). 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen er løbende opmærksom på at afveje benyttelsen af arealerne, 
eksempelvis til mountainbikekørsel, så naturværdierne ikke påvirkes unødigt. 
Eventuel regulering vil ske hvis der opstår behov herfor. 

 

 
På Frøbjerg Bavnehøj forekommer 17 forskellige arter af vokshatte. Fynskredsens 
Fredningsudvalg mener, at er det ikke acceptabelt, at området i år er blevet 
maskinklippet helt i bund. I driftsplanen står der, at der løbende tages slæt på de 
åbne arealer. Dette bør overholdes. Maskinklipning er ikke slæt. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig denne anbefaling. Valg af metode til pleje af 
naturarealer vil ske ud fra en afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i 
det konkrete tilfælde.  

 

Fynskredsens Fredningsudvalg påpeger at Fjordmarken bør have stor 
opmærksomhed, da den rummer vigtige ekstremrigkær og overdrev, især mod 
nord, op til Landvandskanalen. Det er vigtigt, at arealerne plejes optimalt. I den 
relation bør det dokumenteres, om det er optimalt for floraen at slå hele 
ekstremrigkæret, som det er sket i efteråret 2014. Sump-Hullæbe er gået meget 
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tilbage i Fjordmarken. Fredningsudvalget mener, at Staten bør opkøbe eller lave 
aftaler omkring alle de privatejede arealer lige syd for Landvandskanalen, idet det 
er her alle de spændende planter fandtes i 1800´tallet. Der er store muligheder for 
at genskabe fine ekstremrigkær og overdrev. De er positivt stemt for, at der 
genskabes en lavvandet sø nord for pumpekanalen, som der eksisterede lige efter 
den store afvanding. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig anbefaling vedr. ekstra opmærksomhed til 
naturarealerne på Fjordmarken. Valg af metode til pleje af naturarealer vil ske ud 
fra en afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde, og 
der udarbejdes ikke en løbende dokumentation for de enkelte driftstiltag, der 
foretages på de enkelte arealer.  
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig ideen om at genskabe en sø nord for pumpekanelen.  

 

Fynskredsens Fredningsudvalg anbefaler, at der fremover sker afgræsning af 
skoven på den nordlige del af Vigelsø.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig anbefaling. Det pågældende areal er en 
frøtræsbevoksning, dette betyder at styrelsen har interesser i at udnytte frøfaldet 
fra træerne. For at bevoksningen kan indgå i en græsningssammenhæng skal 
træerne have skorpebark, og der må ikke være græssende dyr, når agern skal 
indsamles. Det er derfor for tidligt at udlægge skoven til græsningsskov som 
skovudviklingstype (SUT) i denne planperiode  
 
Fynskredsens Fredningsudvalg mener, at bekæmpelse af Japan-Pileurt ved 
plantning af Sitkagran kan være betænkelig. I Norge er Sitkagran invasiv og truer 
artsrige naturområder. 
Plankonsekvens] 
Naturstyrels noterer sig anbefalingen, som imødekommes. Planen vil blive rette 
derefter.   
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg anbefaler, at Flyvesandet plejes intensivt, således 
at vedplanter, bortset fra Ene, fjernes helt. Der er stedvis kraftig opvækst af 
nåletræer og rynket rose. De ønsker videre den invasive art Vadegræs fjernet fra 
kanten af Flyvesandet ud mod Agernæs Flak / Nærå Strand. Vadegræs kan blive et 
stort problem, hvis det ikke snarest fjernes. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig anbefaling og kan oplyse, at det igangsatte LIFE-
projekt semiaquatic LIFEprojekt har til formål at sikre plejen for netop 
Flyvesandet, og at pleje af naturarealerne vil ske ud fra en afvejning af 
naturmæssige og økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde.  
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg anbefaler, at der ikke tillades etablering af 
bålsteder i området ved Flyvesandet. Den eneste lokalitet for Gul Evighedsblomst 
er således næsten hvert år ved at blive kvalt i et bålsted. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig anbefalingen og vil se næremere på det konkrete 
bålsted, men bemærker at Naturstyrelsen gennem etablering af faste bålsteder 
prøver at mindske brugen af små, interimistiske bålsteder. 
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Fynskredsens Fredningsudvalg bemærker at Stor Gøgeurt vokser ikke i Kasmose 
Skov. Så nær artens nordgrænse er der næppe grund til at tro, at den nogen sinde 
har vokset på Kasmose Skovs nordskråninger. De andre bestande i nærheden 
vokser i såkaldte ”rotationsskred”. Sådanne findes ikke i Kasmose Skov. 
Plankonsekvens  
Fynskredsens Fredningsudvalg bemærkninger er taget til efterretning, og teksten i 
driftsplanene vil blive rettet til. 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg forslår, at Naturstyrelsen genoptager 
stævningsskovdrift i Kasmoseskov, da det vil berige områdets flora. Kasmoseskov 
er udlagt til urørt skov. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har ikke mulighed for at pleje, stævne eller fælde træer i urørt 
skov.  
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg beskriver at der er store muligheder for vigtig 
naturgenopretning omkring Horsebæk. Projektet er pt skrinlagt på grund af 
lodsejermodstand. Det er dog vigtigt at 
genoptage projektet, da det kan skåne Odense Fjord for mange tons kvælstof. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig ideen om et projekt på arealet. Nye projekter omfattende privatejede 
arealer er dog ikke en del af driftsplanen. 
 
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg bemærker at Kæmpe-Bjørneklo (sortlistet) er et 
problem i Otterup Mose og at arten skal fjernes hurtigst muligt. Det er nødvendigt 
med græsning.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig anbefaling og vil fortsat bekæmpe bjørneklo ved 
Otterup mose.  Der et genetableret afgræsning i Otterup mose i 2015.  

 

Fynskredsens Fredningsudvalg forslår, at der stadig er mulighed for en succesfuld 
genopretning af naturen i Otterup Mose med tilgrænsende naturområder – hvilket 
vi anbefaler, at Naturstyrelsen Fyn gør. Området omkring Horsebæk kunne blive 
en botanisk lokalitet af største betydning, hvis der blev trykket på de rigtige 
knapper. Den naturlige hydrologi i Otterup Mose bør derfor omgående genskabes. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig anbefaling om genopretning af mosen. Der arbejdes 
i øjeblikket på konkret at vurdere mulighederne for at forbedre hydrologien i 
mosen.  

 

Dele af de udtagne og nu græssede landbrugsarealer på Risting Klint virker meget 
næringsrige. I stedet for at afgræsse dem, anbefaler Fynskredsens 
Fredningsudvalg, at lave et høslæt med efterfølgende fjernelse af materialet for at 
udpine arealerne. Høslættet foreslås foretaget i 5 år, hvorefter det vurderes, om 
arealerne herefter bør græsses. Det er vigtigt at arealerne er udpinte i relation til 
indhold af næringsstoffer, således at nøjsomhedsplanter kan indvandre. 
Plankonsekvens   
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Naturstyrelsen har noteret sig anbefaling og pleje af naturarealerne vil ske ud fra 
en afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde.  
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg gør Naturstyrelsen Fyn opmærksom på opvækst af 
Rynket Rose, hindbær, brombær og gyvel på Ristinge Klint. Specifikt anbefaler 
de, at Rynket Rose fjernes, herunder også på strandoverdrevet. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig anbefaling og pleje af naturarealerne vil ske ud fra 
en afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde.  
 
 
Fynskredsens Fredningsudvalg foreslå, at Storeholm plejes. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig forslaget om pleje af Storeholm. Naturstyrelsen har 
kun 1/3 ejerskab til Storeholm, og har derfor ikke majoritet til at bestemme 
naturplejen på Storeholm. Pleje af Naturstyrelsens arealer vil ske ud fra en 
afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde. 
 
 
 
17. Friluftsrådet Sydfyn 
Friluftsrådet Sydfyn bekymrer sig om den generelle nedskæring i Naturstyrelsens  
investering og drift. Friluftsrådet Sydfyn observerer at Naturstyrelsen Fyn rammes  
urimeligt hårdt af besparelserne, da Naturstyrelsen Fyn har relativt få arealer i 
forhold til andre naturforvaltningsenheder.  
Plankonsekvens   
Driftsplanen håndterer ikke budgetrammer for Naturstyrelsens drift og 
overordnede økonomi. 
 
 
Friluftsrådet Sydfyn observerer at drift- og vedligeholdelsesarbejde af facilliter  
påvirkes i negativ retning af besparelserne.  
Plankonsekvens   
Driftsplanen håndterer ikke budgetrammer for Naturstyrelsens drift og 
overordnede økonomi. 
 
 
Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at der ved skovning anvendes kun plukhugst (ren 
afdrift eller fladehugst anvendes kun ved omlægning af nåleskov til løvskov, eller i 
helt specielle situationer).  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen anvender primært høstmetoder der ser bort fra afdrift. Den 
naturnære skovdrift foreskriver at bevoksningsafviklingen skal foregå vha. 
selvforyngelse, hvorfor der kun undtagelsesvis anvendes renafdrift.  
 
 
Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at et antal gamle træer (gerne 5-10) pr. ha. bevares 
til naturlig, biologisk død. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsens politikker om naturnær skovdrift foreskriver at der skal udlægges 
og bevares min. 5 træer pr ha til naturligt henfald.  Træerne udpeges som 
livstræer. 
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Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at andelen af dødt ved skal være høj.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen politikker understøtter en øget mængde af dødt ved på skovarealet.  
 
 
Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at der skabes/bevares tilstrækkelig med lysåbne  
partier i skoven og langs skovvejene. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen er opmærksom på de landskabelige værdier der kan opnås ved at 
bevare og udlægge arealer i skovene med lysåbne naturtyper.   

 
 

Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at der bevares eller genskabes naturlig hydrologi i  
skoven, fx gennem tilkastning af grøfter, hvor det vil have betydning for  
genskabelse af specielle naturtyper. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen arbejder målrettet på at underbygge den naturlige hydrologi i 
skovene. En af retningslinjerne i den naturnære skovdrift er et forbud mod at 
oprense grøfter der ikke har afstrømningsforpligtelser fra opstrøms arealer.  
 
 
Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at de såkaldte veterantræer eller evighedstræer  
skånes. 
Plankonsekvens   
Der udlægges min. 5 træer til naturligt henfald pr. ha på naturstyrelsens 
skovarealer. Der arbejdes med at udpege og bevare veteran eller evighedstræer. 
Disse træer får betegnelsen livstræer.   
 
 
Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at selvforyngelse i dele af skovområderne og 
naturligt hjemmehørende arter fremmes. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har udviklet en skovdyrkningspolitik der hedder naturnær skovdrift. 
Disse retningslinjer understreger at der så vidt muligt kun må bruges naturlig 
selvforyngelse som foryngelse på skovarealerne.    
 
 
Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at lysninger i skoven plejes ved afgræsning eller  
høslæt. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen arbejder med begge metoder til at bevare og beskytte de lysåbne 
naturtyper i skovene. Der kan dog forekomme lysninger på skovarealet som enten 
er under naturlig tilgroning eller tilplantning.   
 
 
Friluftsrådet Sydfyn opfordrer til at stierne sikres ryddet i urørt skov, og passende  
arealer udlægges til urørt skov. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen vil som udgangspunkt sikre at stierne er farbare, også i urørt skov. 
Naturstyrelsen arbejder løbende med mulighederne for at udlægge urørt skov. 
 
 
Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at naturplejen på et engareal ved Sollerup, hvor  
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tranen har ynglet, tilpasses ved at lade dele af engen være ugræsset.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen noterer sig Friluftsrådet Sydfyns anbefaling. Området hvor Tranen 
har ynglet har netop været afgræsset. Pleje af naturarealerne vil ske ud fra en 
afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde 
 
 
Friluftsrådet Sydfyn anbefaler et nyt stiforløb fra afd. 275 til 279 for at tage 
hensyn til tranens yngleplads.  
Plankonsekvenser 
Naturstyrelsen noterer sig Friluftsrådet Sydfyns anbefalinger. Tranen har valgt at 
yngle det pågældende sted med det nuværende stiforløb og færdsel. Planen lægger 
ikke op til ændringer, der vil give færdsel tættere på ynglepladsen, og stierne kan 
næppe lægges længere væk fra ynglepladsen hvis de skal ligge på Naturstyrelsens 
arealer.   
 
 
Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at vandstanden på Helnæs Made forbliver højere  
længere hen på sommeren. Ligeledes foreslås en rævesikker ø i søen af hensyn til  
bl.a. klyder.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen noterer sig Friluftsrådet Sydfyns forslag, Pleje af naturarealerne 
vil ske ud fra en afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i det konkrete 
tilfælde. 
 
 
Toiletkapaciteten bør opgraderes på arealerne på Sydlangeland.     
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen noterer sig Friluftsrådet Sydfyns forslag.   
 
 
Nedlægningen af hundeskoven ved Espe bør undgås. Det foreslås at der både er  
hundeskove ved Boltinge og i Espe Skov. Derudover foreslås det at der laves en  
hvalpegård i hundeskoven ved Boltinge.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig Friluftsrådet Sydfyns anbefaling. Når den nye store 
hundeskov er etableret ved Ringe vil de nuværende blive nedlagt, idet 
hundeskovene ellers vil udgøre et uforholdsmæssigt stort areal med betydelige 
driftsmæssige omkostninger ved at have i alt 3 hundeskove inden for kort afstand. 
 
 
Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at den primitive overnatningsplads og toilettet på  
Brædholt Bjerg ikke bliver fjernet. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen vælger at fjerne både overnatningsplads og toilet ved Brandholt 
bjerg fordi de ikke har været særligt benyttet. 
 
 
Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at Friluftsrådets to kredse bliver repræsenteret i  
brugerrådet.  
Plankonsekvens   
Brugerrådets sammensætning behandles ikke i driftsplanregi.  
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Ved Naturstyrelsens bestræbelser for mere vand i skoven ved Rudkøbing skov skal  
stiforløbene ikke forringes.  
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen noterer sig Friluftsrådet Sydfyns bemærkning. Det vurderes ikke, at 
projektet vil forringe de nuværende færdselsmuligheder.  
 
 
Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at der udlægges en hundeskov i Rudkøbing Skov,  
dertil knyttet en p-plads. 
Plankonsekvens  
Naturstyrelsen noterer sig Friluftsrådet Sydfyns forslag, der vil indgå i fremtidige 
overvejelser ang. skovens brug.  Anbefalingen medtages i planen. 
 
 
Friluftsrådet Sydfyn bekymrer sig om udlægning af stillezoner på Sydlangeland og  
om disse stillezoner vil begrænse muligheden for kommende udbygninger af  
stisystemer i området.  
Plankonsekvens   
Der er ikke umiddelbart noget i vejen for at der kan anlægges stier i stillezoner. 
Der er adgang til alle stillezoner og Naturstyrelsen vurdere løbende behovet for at 
investere i disse arealers infrastruktur.  
 
Friluftsrådet Sydfyn anbefaler at vejen og P-pladsen på Sydlangeland helt ude ved  
Halen renoveres og der skal dér opsættes relevante formidlings-skilte.  
Plankonsekvenser 
P-pladsen ved Ristinge Hale og vejadgangen hertil ligger ikke på Naturstyrelsens 
areal. Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer.  
 
 
 
18. Lodsejer Heidi og Frank Ingerslev Jørgensen, Nørreby Hals 
Lodsejers ejendom grænser op til Naturstyrelsens areal og til ejendommen der er 
beliggende på Halsvej 61.   

 
Heidi og Frank Ingerslev Jørgensen kommer med indsigelse vedr. den påtænkte 
facilitetszone på Nørreby Hals. Zonen er tiltænkt udlagt helt op til lodsejers 
matrikel. Der argumenteres med at arealet er fredet og at lodsejer forventer en øget 
brug af og færden på arealet. Denne forventede forøgelse af trafik på arealet 
vurderes af lodsejer at medføre en uhensigtsmæssig slitage på landskabet og til 
gene for fugle og vildt. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen imødekommer anbefalingen. Planen vil blive rettet  
 
 
 
19. Lodsejer Susanne Probst og Tom Hørmann 
Lodsejer ejer ejendommen på Halsvej 61. Nørreby Hals og er direkte nabo til det 
inddæmmede område ved Nørreby Hals. 
 
Lodsejer tager stærk afstand fra tiltag, der vil medføre højere vandstand på arealet 
bag diget. Lodsejer har i perioder med kraftig nedbør store problemer med 
dræning af overfladevand fra deres arealer. Lodsejer vurdere at hvis vandstanden 
forhøjes bag diget vil risikoen for oversvømmelse ved visse vejrsituationer 
forhøjes. Lodsejer vurderer ligeledes, at der ved vandstandshævning på arealet bag 
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diget vil forekomme en forringelse af digets integritet, der igen vil forøge risikoen 
for digebrud med efterfølgende risiko for lodsejers ejendom til følge. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen har noteret sig anbefalingen. Naturstyrelsen er indstillet på at 
tilstræbe så høj vintertilstand som muligt i forhold til fredningen, Natura 2000-
udpegningen og hensynet til opstrøms afløbsforpligtigelser, herunder 
oversvømmelsesrisiko.  
 
 
Området umiddelbart nord for lodsejers ejendom er udlagt til facilitetszone. 
Lodsejer mener at facilitetszonen er i strid med fredningen af området og forventer 
øget brug af området i en sådan grad at der vil forekomme uhensigtsmæssige 
belastninger af den private fællesvej og det omkringliggende areal. Facilitetszonen 
er udlagt så den er beliggende i lodsejers synsfelt fra ejendommen og forventes at 
virke meget dominerende. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen imødekommer anbefalingen. Planen vil blive rettet derefter. 
 
 
 
20. Dansk Naturfredningsforeningsmedlem Erik Brejninge Andersen 
Erik Brejninge Andersen mener som udgangspunkt, at der er fine beskrivelser, 
men ser man på detaljer er der mange overfladiske og unøjagtige beskrivelser i 
områdeplanen ”Arealer ved Svenborg”, der omfatter Rødme Svinehaver, Thurø 
Rev og Tåsinge Vejler. 
Plankonsekvens   
Driftsplanens rammer giver ikke mulighed for at have en høj grad af detaljering i 
beskrivelser af arealer, naturtyper, arter o.a.  
 
 
Naturplejen halter på Habitatsområde 241, og der mangler kontakt og samarbejde 
med private nabolodsejere. 
Plankonsekvens   
Naturstyrelsen driftsplan dækker kun driften på egne arealer. Naturstyrelsen har 
noteret sig ideen om kontakt og samarbejde med naboer. Samarbejde med naboer 
mv om naturpleje er dog ikke en del af driftsplanen. 

 

Botaniske artsbeskrivelser på Thurø Rev er mangelfuld.  
Plankonsekvens   
Driftsplanens rammer giver ikke mulighed for at have en høj grad af detaljering i 
beskrivelser af arealer, naturtyper, arter o.a.  
 
 
DN Svendborg har gjort indsigelse mod flytning af shelter fra den nuværende 
placering ved spejderhytterne. 
Plankonsekvens   
Indsigelsen behandles af Naturklagenævnet. Når afgørelsen fra Naturklagenævnet 
forligger vil der blive taget stilling til flytning af shelteret.  
 
 
Der er ikke konkret stillingtagen til fugletårnet ved Vejlerne eller problemerne 
med vandstanden. 
Plankonsekvens   
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Fugletårnet i Tåsinge Vejle forventes at bestå i denne planperiode. Vandstanden i 
Vejlen analyseres i øjeblikket sammen med Svendborg kommune med henblik på 
både at sikre naturforhold og afvandingsforhold. Hvorvidt dette giver anledning 
til ændringer må undersøgelserne vise.   
 
 
 
21. Dansk Naturfredningsforening Svendborg (DN Svendborg) 
DN Svendborg ønsker sig en mere detaljeret plejeplan, end den forlagte. 
Plankonsekvens 
Driftsplanens rammer giver ikke mulighed for at kunne lave konkrete detaljerede 
plejeplaner for enkelte arealer. De plejetiltag som udføres i driftsplanperioden 
beskrives overordnet i de respektive områdeplaner og på bilaget ”Oversigt over 
Naturarealer og plejetiltag” 

 

DN Svendborg har observeret, at Rødme Svinehaver springer i krat med bl.a. 
kraftig brombærvækst. Foreningen anbefaler et højere græsningstryk eller 
manuelle plejetiltag for at imødekomme tilgroningen.  
Plankonsekvens 
DN Svendborgs observationer er noteret og de eksisterende plejeforskrifter og 
frekvenser revurderes af Naturstyrelsen. Pleje af naturarealerne vil ske ud fra en 
afvejning af naturmæssige og økonomiske hensyn i det konkrete tilfælde 
 
 
22. Claus Dalskov, medlem af brugerrådet for Danmarks 
Naturfredningsforening 
Claus Dalskov efterlyser flere tiltag for at opnå mere biodiversitet f.eks. ved at 
sætte mål for dødt ved pr. ha, øge arealet med græsning i skovene og igangsætte 
forsøgsområder som man gør i Gribskov 
Plankonsekvenser 
Naturstyrelsens skovdrift er underlagt bestemmelserne i Naturnær Skovdrift, der 
fastslår at der skal udlægges min. 5 træer til naturligt henfald pr. ha. Derudover 
vil der i flere bevoksninger blive tilbageholdt stående vedmasse over den 
økonomisk optimale afdriftsalder. Naturstyrelsen har noteret anbefalingen vedr. 
forsøgsområder. Naturstyrelsen har nationalt flere samarbejder i gang med 
forskellige forskningsinstitutioner for at bidrage til forskningen inden for 
biodiversitetsområdet. Denne indsats løber på nationalt niveau og løftes ikke i 
driftsplansregi.  
 
 
Claus Dalskov anbefaler arealer der er omfattet af naturskovsstrategien hævet fra 5 
% til 10 %.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen overvejer løbende om der er belæg for at udlægge flere arealer til 
biodiversitet i skovene. 
 
 
Claus Dalskov anbefaler at pode gammel skovbund på skovrejsningsarealer for at 
introducere biodiversitet.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen monitorerer forsøg på dette, for at kunne vurdere om det er en 
fornuftig metode at understøtte biodiversiteten i skovrejsningsområderne. 
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Claus Dalskov spørger hvordan man sikre sig, at offentligheden kan give vigtige 
input til kortene, så man får så mange vigtige informationer hertil som muligt.  
Plankonsekvenser 
Naturstyrelsen har noteret sig din anbefaling. Der er mulighed for at påvirke Pas-
På kortet ved at rette henvendelse til Naturstyrelsen Fyn.  
  
 
23. Lilian Nielsen, Tåsinge 
Lilian Nielsen beklager og undre sig over, at der ikke er udlagt mere urørt skov på 
Naturstyrelsen Fyns arealer.  
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen vurderer løbende muligheden for at udlægge mere urørt skov.  
 
 


